
 حال عدم سداده في الموعد المحدد  سيفقد المرشح فرصة القبول في

 

تعلن جامعة اجملمعة ممثلة يف كلية الرتبية بالتنسيق مع عمادة خدمة اجملتمع نتائج القبول يف برنامج 

 ٣٩/ ٣٨العام للعام اجلامعي  الرتبيةدبلوم 

 من قوائم االحتياط األخيرة أسماء الطالب المرشحون مبدئيا

 لدراسة برنامج دبلوم التربية العام 
 م

 االسم
النسبة 
 المئوية
 للمعدل

 64.8 عبدهللا سالم مضواح تليدي 1

2   
 64.75 يارس سفر سافر الزهران 

 64.75 سالم عبدالرحمن سالم السبيع   3

 64.6 محمد عبد الرحمن ساري الحرن    4

 64.6 مسفر أحمد مبشر العامري 5

 64.6 يارس عيد برك  الصاعدي 6

 64.6 مشع محمد مشع الدورسي 7

8   
 
 64.6 مفلح فالح دغمان العوف

9   
 64.4 طارق عقيل محمد الصمعان 

 64.2 عبدالرحيم حامد خض  الصاعدي 10

 64.2 حاتم حامد احمد اليون    11

 64.2 يحيى احمد جابر مدخل   12

 64 مدهللا زايد صطيل الرويل   13

ي 14  64 عل  محمد هادي عسيى

 63.8 بنيان شويم  عبدهللا البقم   15

 63.75 سلطان صالح عايض القثام   16

ي 17  63.6 راكان عايد شىط العي  

 63.6 خالد وليد عوض االحمدي 18

 63.6 عبدالمحسن حمد صالح أباالخيل 19

20   
 63.6 راكان عبدهللا سالم الجهي 

 63.6 ندى صنداح ندى العتيي    21

 63.5 خالد سيف زرجان السبيع   22

23   
 63.2 عل  شعبان محمد الشهران 

 63.2 احمد فهيد ربيع الحرن    24

25   
 63.2 عبدهللا مزعل مثال الدهمشر

 63.2 عبدهللا محمد عل  االسمري 26

 63 سالم عل  نور رشيدي 27



 حال عدم سداده في الموعد المحدد  سيفقد المرشح فرصة القبول في

 

 م

 االسم
النسبة 
 المئوية
 للمعدل

 62.8 خالد محمد صامل الصبح   28

 62.8 عائض صالح عايض العماري 29

30   
 62.8 يوسف محمد يوسف الشيي 

31   
ان نغيمش الجهي   62.8 عبدالرحمن مطيى

 62.8 محمد سعدي سعد الحرن    32

 62.8 عبدالعزيز حميد مليح الرشيدي 33

 62.75 عبدهللا فيصل راشد السبيع   34

35   
 62.75 احمد حسيى  صالح الحارن 

 62.6 عبدهللا فاصل عبدهللا السبيع   36

 62.4 سلمان عوض هللا عبيد هللا الحمدي 37

  التمام 38
 62.4 فيصل ترك  ماض 

 62.4 شايع عل  شايع ال عادي 39

40   
 
 62.4 خلف نافع ترك  المطرف

 62.4 مهند هالل حميد الحرن    41

 62.25 عل  مسفر سفر الغامدي 42

43   
 62.25 بندر عبدالعزيز محمد الحارن 

 62.2 محمد عابد عوض الحرن    44

 62.2 محمد شاكر عبدهللا الشهري 45

 62.2 ابراهيم عبدهللا عبدالعزيز العياف 46

  الحرن    47
 
 62 طالل قحيصان راف

48   
 62 رائد عاط  عل هللا الجدعان 

49   
 62 حسن رسور حسن الثبيي 

 62 راشد جي  سعد المصارير 50

 61.8 حسيى  حاوي بروج   الزبيدي 51

 61.6 فهد مقبول مسعود السلم   52

 61.4 عل  محمد يح  مدخل   53

 61.4 يارس محمد خليف السلم   54

55   
 61.4 نواف عبد هللا عوض الجهي 

يوديع  56  61.4 عطية عبدالمعىط  البشر

 61.25 محمد عل  محمد الحازم   57

 61.2 سلمان عبدهللا عل  الحرن    58

59   
 61.2 محمد سفر معيض القحطان 

 61 نايف احمد عل  العمري 60

61   
 61 حوان سالم حسن القرن 

ي 62  61 رشيد عايز رشيد المطيى



 حال عدم سداده في الموعد المحدد  سيفقد المرشح فرصة القبول في

 

 م

 االسم
النسبة 
 المئوية
 للمعدل

ي 63  61 عبدهللا جابر محمد عسيى

 60.8 محمد عوده عايد الصبح   64

ي 65   عمر المطيى
 
 60.8 عامر الف

66   
 60.75 عبدالرحمن مسلم خلف الحارن 

 60.6 ثامر محمد سعيد الحرن    67

 60.6 بكر نفاع هليل الصاعدي 68

 60.6 محمد نارص حمود التميم   69

يدي 70  60.5 موىس عطيه عوض اليى 

 60.5 ثامر خالد دبيان الحرن    71

  حواش الحرن    72
 
 60.5 قليل صاف

73   
 60.4 ماجد خلف محمد الحقبان 

74   
 60.4 فؤاد حامد صائل الحارن 

75   
 
 60.4 مرع  جابر مرع  البارف

  عبدهللا خليدان 76
 60.4 سعيد مرض 

ي 77  60.4 سعود صالح حمد العي  

 60.25 سعود غازي خلف الشلوي 78

 60.2 طارق زياد عبدالرحمن االسعدي 79

 60.2 خالد عبد الرحمن محسن الحرن    80

 

 


